
Dahua pakt deze maand groots uit met een speciale winactie.

1e prijs:
1 prijswinnaar

Ford Fiesta (2019) 1.1 85PK 
5D Trend Navigatie 
t.w.v. €17.584,-

Alle getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie en kunnen bijvoorbeeld in kleur afwijken van de werkelijke prijzen. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

DAHUA’S 
PRIJZEN MAAND!

2e prijs:
5 prijswinnaars

Apple MacBook (2019) 
Air 13,3’’  MVFH2N/A Space Gray

t.w.v. €1.199,-

Ontvang voor iedere €600,- netto orderwaarde aan Dahua-producten 
één lot voor de loterij en maak kans op mooie prijzen!

3e prijs:
10 prijswinnaars

Apple iPad (2018)
128GB Wifi Space Gray

t.w.v. €419,-



DAHUA’S 
PRIJZEN MAAND

Voor iedere volle €600,- orderwaarde aan Dahua-producten 
ontvangt u één lot. 

Als u bijvoorbeeld voor €3800,- aan Dahua-producten 
bestelt, ontvangt u dus 6 loten. 

Het is niet mogelijk om orders te combineren om aan het minimale 
bestelbedrag te komen.

Deze promotie is geldig van 1 september 2019 tot en met 25 september 2019.

Wie weet rijdt u binnenkort wel in een gloednieuwe 
Ford Fiesta!



Algemene voorwaarden:

• Promotie geldt enkel bij orders die zijn geplaatst bij officiele, deelnemende Dahua distribiteurs. 
• Ticket geldt enkel indien bevestigd door de distribiteur. 
• Ticket geldt enkel indien aantoonbaar door de klant. 
• Aanwijzing van de winnaars geschiedt op een neutrale, onpartijdige wijze. 
• Orders waarbij er gekwalificeerd wordt voor een lot dienen op naam te staan van een natuurlijk persoon ouder 

dan 18 jaar.
• Er zijn geen directe communicatiekosten verbonden aan de promotie. 
• De algemene voorwaarden zijn op te vragen via een deelnemende distribiteur of via Dahua Europe B.V. 
• Mocht je niet aanwezig kunnen zijn tijdens het evenement/trekking op 2 oktober en in de prijzen zijn gevallen, 

dan zullen wij de prijs nasturen.
• Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld volgens de richtlijnen van de “gedragscode promotionele  

kansspelen 2014”.
• Vragen of opmerkingen over de promotie? Neem dan contact op met Dahua Europe B.V. via   

+31 (0)85 071 57 00 of met een betreffende distribiteur. 
• Algemene voorwaarden zijn onder voorbehoud van spel- en typefouten. Dahua Europe B.V. behoudt zich het 

recht voor om de looptijd van de promotie aan te passen gedurende de promotieperiode. 
• Dahua Europe B.V. is verantwoordelijk voor de aangifte kansspelbelasting. 
• De actie is geldig van 1 september 2019 tot en met 25 september 2019. De tickets zijn geldig tot 1 januari 2020. 

Dahua Europe B.V.
NL: Louis Braillelaan 80, 2719 EK Zoetermeer
BE: Industriepark-west 73, 9100 Sint-Niklaas, Belgium


